
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Nieuwsbrief 16    donderdag 12 december 2019 

 
kalender december 2019 – januari 2020  
donderdagavond 19 december   - Kerstdiner op school, 17.30-18.30u (17.15u deur open)  
vrijdag 20 december     - middag POP op de Polderhof 
zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari - Kerstvakantie 
dinsdag 7 januari      - 16.00u gr. 8 informatiebijeenkomst   
vrijdag 10 januari     - Ajax Life & Skills Clinics  
dinsdag 21 januari     - koffie/thee-middag, thema “lekker lezen” 
 
 
We zoeken nog vuurkorven 
We zijn nog op zoek naar vuurkorven voor een warme 
ontvangst op donderdagavond 19 december. Heeft u 
een vuurkorf te leen voor ons? Dank u wel!  
 

Woensdag: bord, beker en bestek mee 
Wij willen het Kerstdiner graag goed voorbereiden. 
Geeft u uw kind woensdag 18 december alvast een 
bord, beker en bestek mee in een grote plastic tas? 
Graag alles voorzien van de naam van uw kind, zodat 
u donderdag na het Kerstdiner uw eigendommen 
weer mee naar huis kunt nemen.  

 
 
Donderdag 19 december Kerstdiner 
Donderdag 19 december is er van 17.30-18.30u een 
Kerstdiner voor de kinderen. Om 17.15u gaat de deur 
open. Wij vragen u om een gerechtje te maken voor 
een aantal kinderen zodat er een heerlijk buffet 
ontstaat. Het hoeft niet voor de hele groep te zijn! Bij 
elke klas hangen intekenlijsten waar u kunt 
opschrijven wat u te eten of te drinken meeneemt.  
Tijdens het Kerstdiner bent u welkom om in de 
middenruimte te wachten met andere ouders.    

 
 
 
 

 
KNVB Schoolvoetbaltoernooi 
Meester Remco heeft aanmeldingen ontvangen voor 
het KNVB schoolvoetbaltoernooi, dat in maart 2020 
zal starten. Er is een toernooi voor groep 5-6 en voor 
groep 7-8. Zoals het er nu uitziet kunnen we met 3 
teams van start, aanmelden kan nog tot aan de 
Kerstvakantie. We schrijven alleen als er voldoende 
ouders zijn om een team te begeleiden. Voor …. 
Hebben we nog begeleiding nodig. Fijn dat zich al 
ouders hebben gemeld, dank u wel, we rekenen op 
uw hulp!  

 
AJAX Life Skills & Clinics 
Ajax Foundation investeert in gelijke kansen voor alle 
kinderen. Het ontdekken en ontwikkelen van talent en 
gezond leven is daarbij een belangrijk waarde.  
Vrijdag 10 januari organiseert de Ajax Foundation met 
de “Life & Skills Clinics” een belevenisdag voor een 
aantal groepen van De Polderhof.  
De 4 belangrijke pijlers van de Life & Skills Clinics zijn: 
Gezond & Fit  “Doe verschillende Ajax oefeningen en 
leer over gezonde voeding bij Ajax” 
Sparen Loont “Waar verdienden Ajax spelers hun geld 
mee?” 
Slim Online “Wat kan je als Ajax speler wel en niet op 
sociale media plaatsen?” 
Ajax Clinic “Train volgens de echte Ajax normen & 
waarden” 
Leerlingen van groep 4/5, groep 5, 6, 7 en 8 krijgen 
morgen een brief mee van Ajax i.v.m. privacy en 
toestemming voor beeldopnames. Levert u deze 
maandag in bij de leerkracht van uw kind?  
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